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Electrical Engineering

• Teknik elektro (listrik)  adalah bidang teknik yang 
berhubungan dengan studi dan penerapan, listrik, 
elektronik, dan elektromagnetisme. 

• Salah satu cara yang paling nyaman untuk
membuat energi yang berguna adalah dengan
mengubahnya menjadi energi elektromagnetik, 
biasanya disebut listrik. 

• Dalam bab sebelumnya, kekuatan
electromagnetic diperkenalkan secara singkat
sebagai hasil perkalian arus sesaat dengan drop 
tegangan yang dihasilkan.



Rangkaian Elektrik

• Rangkaian Listrik atau electrical circuits, adalah loop 
tertutup yang mengkoneksikan berbagai komponen
listrik seperti batere, bola lampu, switch, dan motor.

• Kita mengenal fenomena alam dari muatan listrik, yang 
diukur dalam suatu unit yang dinamakan Coulomb, 
yang mengalirkan listrik melalui kawat seperti air yang 
mengalir melalui pipa.

• Untuk bisa dimanfaatkan, air harus disimpan dalam bak
penampungan (reservoir) sedangkan muatan listrik
untuk bisa dimanfaatkan harus disimpan dalam batere.



Rangkaian Listrik

• Elektron akan mengalir dari potensial tinggi ke
potensial rendah.

• Potensial listrik disebut dengan Voltase (V) (Tegangan)

• Muatan listrik “dipompa” oleh batere atau generator 
melalui kawat untuk digunakan oleh komponen2 yang 
memerlukan listrik, seperti lampu, pengkondisi udara, 
dan kembali lagi ke batere melalui kawat/kabel

• Aliran muatan listrik ini disebut dengan arus dan diukur
dengan satuan Ampere (A)

• 1 Ampere = 1 Coulomb/s



Material Listrik

• Konduktor = dapat mengalirkan
(menghantarkan) arus listrik

• Isolator = tidak dapat mengalirkan
(menghantarkan) arus listrik

• Semikonduktor = memiliki sifat antara
konduktor dan isolator

• Konduktor, semikonduktor, dan isolator 
dibedakan berdasarkan suatu sifat yang 
disebut “Resistensi” 



Aliran arus elektron



Aliran Arus dalam Kawat



Resistansi, Hukum Ohm, dan Hukum
Daya

• Untuk bisa mengalir dalam kawat, muatan listrik
membutuhkan tegangan (Voltage), dinyatakan
dalam Volt.

• Interaksi muatan listrik dengan kabel
menyebabkan penurunan tegangan, hal ini
disebabkan oleh “Resistens/ R”, dinyatakan dalam
Ohm ().

• Hubungan antara arus, tegangan, dan resistor, 
dinyatakan dalam hukum Ohm yang secara
matematis dinyatakan oleh :

• � = �/� = [V]/[A]



Contoh

• Carilah besar arusyang mengalir dalam
rangkaian berikut:



Solusi

• Need : Besar arus yang melewati kawat dalam
Ampere.

• Know : Tegangan disediakan oleh batere 12 
Vol, dan Resistansi 10 ohm

• How : Gambar rangkaian dan aplikasikan
Hukum Ohm

• Solve : Tegangan jatuh yang melewati resistor 
adalah 12 V

• V = I x R  atau I = V/R = 12/10 =1,2 A



Hukum Daya

• Elektron dengan beberapa muatan, misal Q 
Coulomb, jatuh akibat potensial listrik, V, 
dalam resistor. 

• Kerja Listrik dianalogikan sebagai Q V, Daya
yang dihasilkan adalah Q/t x V, dimana Q/t 
adalah laju aliran muatan, yang disebut arus.

• Hukum Daya dinyatakan oleh

– Power = Current x Voltage   P = VxI





Rangkaian Seri dan Paralel



Contoh
• Berdasarkan gambar rangkaian di atas, dengan batere 12 V, 

dan resistansi setiap resistor adalah 100 ohm, Berapakah arus
dan tegangan jatuh di setiap resistor.

• Need : Arus didalam rangkaian dan Tegangan jatuh di resistor

• Know : Tegangan batere 12 V, resistansi setiap resistor 100 
ohm

• How : Jumlah arus harus sama di setiap resistor. Berdasar
hukum Ohm, tegangan jatuh di setiap resistor Ix R, total 
tegangan jatuh pada rangkaian harus nol,  V batere - V 
resistor1 - V resistor2 = 0 atau V – I (R1) – I (R2) =0.

• Solve : 12 V – Ix100  - I x 100  = 12 V – Ix200 = 0 atau I= 
0,060 A, tegangan jatuh di setiap resistor adalah V=IxR=0,06 x 
100 = 6,0V



Contoh Paralel

• Dengan pertanyaan yang sama untuk rangkaian paralel.

• Need : Arus yang mengalir dalam batere

• Know : Tegangan batere 12 Volt, resistansi tiap resistor 
100 

• How : V batere = Vresistor 1 = V resistor 2. Arus dibagi
2, satu I1 yang melewati resistor1 dan I2 yang melewati
resistor2. V(battery)=V(resistor2)= I x R1= V(resistor2)= 
I2 x R2. I = I1 + I2

• Solve : 12. volts =  I1 x 100 ohm  = I2 x 100 ohm . 
Sehingga, I1 =I2 =0.12 A (2 resistor memiliki nilai yang 
sama). Maka, I = I1 + I2 =0,24 A



R equivalent (Paralel)

• I = I1 + I2 + I3 …

• I = V/R 

• I = V / Req = V/R1 + V/R2 + V/R3 + …

• 1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + …..



Contoh

• Hitung efisiensi rangkaian berikut



Solusi

• Need : Efisiensi rangkaian (daya yang disipasi pada
beban/daya yang dihasilkan batere)

• Know : Tegangan batere 6.0 V, resistansi kawat 1,0 
ohm, resistansi beban 10 ohm

• How : P=VxI, cari tegangan dan arus yang melewati
setiap kompone (hukum ohm), kemudian hitung daya
dan hitung efisiensi

• Solve : I=V/R = 6.0 V/11 ohm =0,55A

• Tegangan jatuh pada kawat : Vkawat=1,0x0,55A=0,55 
V.  Pkawat = 0,55 x 0,55 V.A=0,30 W, Daya “beban” = 
3,3-0,30 = 3,0 W. Efisiensi = 3,0/3,3 = 0,91



Hukum Kirchof

• Hk Kirchof Tegangan

– Jumlah aljabar dari tegangan jatuh dalam
rangkaian listrik tertutup sama dengan jumlah
aljabar dari sumber tegangan (yaitu, kenaikan) di 
sirkuit.



Pembagi Tegangan

• Vin adalah tegangan jatuh yang melewati
resistor R1 dan R2. Jika arus melewati 2 resistor 
yang dihubungkan seri, I=Vin/(R1+R2), Vout = IR2

atau



Contoh

• Misalkan Anda ingin membangun sebuah
pembagi tegangan yang akan mengurangi
tegangan dengan faktor 15. 

• Anda mengunjungi toko lokal “RadioShack” , 
dan anda menemukan bahwa mereka
memiliki 5.0, 10., 15., dan 20. ohm resistor. 

• Mana yang Anda pilih untuk membuat
pembagi tegangan dengan cara yang paling 
sederhana dan paling ekonomis?



Solusi

• Need : pembagi tegangan murah, Vout/Vin = 1/15=0,067
• Know : Rumus pembagi tegangan dan supply tegangan
• How : Vout/Vin = R2/(R1+R2)=0,067
• Solve : R1 harus > R2 untuk membuat Vout/Vin kecil. 

Maka dipilih resistor terkecil untuk R2 5 ohm dan
memecahkan persamaan pembagi tegangan R1. 
Hasilnya R1 = 70 ohm. Dengan menggunakan resistor 
yang tersedia, akan didapatkan nilai yang mendekati, 
jika 7 resistor 10 ohm dihubungkan dengan resistor 5 
ohm. Diperoleh R1 = 70 ohm, Vout/Vin =0,067. Jika setiap
resistor 10 ohm memiliki toleransi  1ohm, rentang
Vout/Vin = 0,06-0,08



Hukum Kirchof Arus

• Jumlah aljabar semua arus pada simpul harus
nol.

• Jumlah semua arus masuk sebuah simpul
adalah sama dengan jumlah dari semua arus
yang meninggalkan node.





Pembagi Tegangan

• 1/Req = 1/R1 + 1/R2

• Req=(R1 + R2)/(R1xR2)

• I=V/Req = V/((R1+R2)/(R1xR2))

• I1=V/R1

• I1=IxR2/(R1+R2)

• I2=IxR1/(R1+R2)



contoh

• Cari arus dan tegangan yang melalui resistor 
40 ohm, dan R3, dalam rangkaian berikut.



Solusi

• Need : I3 = …. A, V3 = ….. V

• Know : Hukum Kirchof Tegangan dan Arus

• How : Rangkaian ini memiliki 4 simpul
(A,B,C,D) dan 2 loop bebas, 

• Karena I3 adalah jumlah dari I1 dan I2 maka



Solve

• Dari 2 loop persamaan tersebur, diselesaikan
secara aljabar, maka diperoleh I1=-0.14 A

• Nilai I1 disubstitusikan ke persamaan, maka
diperoleh I2 = +0,43 A, maka I3 = -0,14 + 
0,43=0,29 A. Berdasarkan hukum ohm, 
tegangan jatuh yang melewati R3 adalah 0,29 x 
40 = 11 V



Switches



Mosfet


